
 
 
Lisse Duurzaam is een vrijwilligersorganisatie die verduurzaming 
wil helpen versnellen. Dat kan gaan over de energietransitie, over 
leefstijl, over circulaire economie, over klimaatbestendigheid.  
 
Lisse Duurzaam organiseert zelf evenementen (zoals deze 
fietstocht) en werkt ook samen met de gemeente. Voorbeelden 
van activiteiten waar Lisse Duurzaam een actieve bijdrage aan 
levert: 

- Straatprojecten 
We proberen een buurt te enthousiasmeren om met 
elkaar samen  de huizen te isoleren, zonnepanelen te 
installeren en dergelijke 

- Energiecoaches 
De energiecoach is een vrijwilliger, die kosteloos advies 
kan geven over energiebesparing; isolatie; zonnepanelen 

- Lobby bij de lokale politiek 
Gevraagde en ongevraagde adviezen aan de politieke 
partijen in Lisse 

- Oprichting van een energiecoöperatie 
In een energiecoöperatie besluiten de deelnemers zelf 
over vormen van duurzame energie. 

Vind je dit interessant klinken? Neem dan graag contact op; Lisse 
Duurzaam heeft ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Met meer 
mensen krijgen we meer voor elkaar! 
 
Contactadres: info@lisseduurzaam.nl 
 
 
 

FIETSTOCHT 
“Fiets zoekt Boer” 

Vrijdag 24 september 2021 
 

                               
Op de fiets boodschappen doen; producten kopen die lokaal 
geproduceerd zijn. Dat zou jouw bijdrage kunnen zijn aan de 
klimaatdoelstellingen. Kost niets extra en geeft ook nog eens 
gezonde lichaamsbeweging. 
Om te laten zien hoe gemakkelijk dit is, organiseert Lisse 
Duurzaam een fietstocht langs de producenten van lokale 
producten, onder de titel “Fiets zoekt Boer”.  De fietstocht wordt 
gereden op vrijdag 24 september, als onderdeel van de feestweek 
in Lisse.  
 
Deze fietstocht is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: 

      

mailto:info@lisseduurzaam.nl


Er zijn twee routes: 

• de noordelijke van 18 km door De Zilk en Hillegom 

• de zuidelijke van 25 km door Lisserbroek en Sassenheim. 
Startpunt voor beide routes is: sportcentrum de Waterkanten. 
Als je mee wilt doen, moet je je van tevoren opgeven via de 
website van de Harddraverij Vereniging: www.hdv-lisse.nl. 
Doe dat uiterlijk 20 september 2021. 
Je krijgt dan een tijdslot om te starten; dat zal zijn tussen 12.00u 
en 14.00u. We werken met tijdslots om niet teveel mensen 
tegelijk bij elkaar te hebben. Ook de overige geldende 
coronamaatregelen zijn van toepassing. 
Deelname kost € 4,-; voor kinderen tot 12 jaar( in de 
basisschoolleeftijd): € 2,-. Kinderen tot 6 jaar = gratis. 

Afrekenen graag door pinnen bij de start - contant mag ook. 
Je krijgt een routebeschrijving mee en een polsbandje om 
herkenbaar te zijn als deelnemer. Ook krijg je een tegoedbon, 
waarvoor je een broodje en een drankje krijgt bij een van de 
boeren en een consumptiebon voor een drankje aan het einde 
van de fietstocht, op een terras op ’t Vierkant in Lisse. 

Onderweg is er ook gelegenheid om iets te drinken, bijvoorbeeld 
in de Hoofdstraat in Hillegom (voor de noordelijke route) of in de 
Hoofdstraat in Sassenheim (voor de zuidelijke route). Daar moet 
je de drankjes zelf afrekenen. 

Naast de routebeschrijving op papier is de route ook beschikbaar 
in GPX-file. Geef bij de inschrijving aan dat je de GPX-file wilt 
gebruiken, dan sturen we die toe. 

Om praktische redenen is er een maximum aantal deelnemers. 
Dus wacht niet te lang ! Als je je aanmeldt nadat het maximum is 
bereikt krijg je daarvan bericht. Je krijgt de routeinformatie dan 
alsnog toegestuurd, zodat je de fietstocht zelf op een later 
moment kan rijden.  
 

De noordelijke route (wordt in meer detail uitgereikt bij de start) 

          
 
De zuidelijke route (wordt in meer detail uitgereikt bij de start) 

          

http://www.hdv-lisse.nl/

